
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 87. и члана 78. став 3. у вези са ставом 1. Закона о спречавању корупције и члана 

35. став 2. у вези са ставом 1. Закона о финансирању политичких активности, подносим 

 

ПРЕДСТАВКУ - ПРИЈАВУ 

Против: 

1. Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и  

2. Марије Обрадовић, министарке државне управе и локалне самоуправе  

Због постојања сумње у корупцију, односно кршења одредаба Закона о финансирању 

политичких активности, Закона о спречавању корупције и евентуално одредаба неких 

других прописа 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 02.11.2021. године на на јутјуб профилу корисника „Министарство државне управе и локалне 

самоуправе“, тачније на адреси: 

https://www.youtube.com/watch?v=Poz7Ppeyiyg&ab_channel=Ministarstvodr%C5%BEavneupraveilok

alnesamouprave 

објављен је промотивни видео спот тог министарства. 

Увидом у снимак може се са сигурношћу закључити да се овим спотом промовише не само 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, већ и политичка странка Српска напредна 

странка, с обзиром на то да се у споту појављује фотографија Александра Вучића, председника те 

политичке странке, са страначког скупа из изборне кампање за изборе одржане 2020. године, а 

истовремено се у споту појављује назив изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу“ и редни 

број те листе. Такође, појављује се већи број фотографија са других страначких скупова, што се 

може недвосмислнео утврдити на основу страначких застава и других обележја те политичке 

странке. 

Напомињем, да се ова реклама емитовала и на појединим локалним телевизијама, и то на ТВ 

Сантос из Зрењанина, у периоду од  24.11.2021. године до 08.12.2021. године, након рекламног 

блока као део вести, и на ТВ Зона плус из Ниша, у периоду од 24.11.2021. године до 07.12.2021. 

године, у оквиру рекламног блока. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Poz7Ppeyiyg&ab_channel=Ministarstvodr%C5%BEavneupraveilokalnesamouprave
https://www.youtube.com/watch?v=Poz7Ppeyiyg&ab_channel=Ministarstvodr%C5%BEavneupraveilokalnesamouprave


 

На основу наведеног, постоји сумња да су финансирањем снимања и објављивања видео спота 

којим се промовише политичка странка Српска напредна странка прекршене одредбе Закона о 

финансирању политичких активности, Закона о спречавању корупције или евентуално неког 

другог закона.  

 

Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за спречавање корупције покрене и спроведе поступак за утврђивање постојања 

повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности и Закона о спречавању корупције. 

 

 

У Београду 14.12.2021. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

          ________________________________ 

 

 


